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 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ އެންޑް ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ބެހޭ ގަވާއިދު އުސޫލުތަކާ  ޚާއްޞަ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ގޮތުގައި ތަންތަން ކުއްޔަށް  ބޯޑިންގ ހައުސްގެ 

 

ބެހޭ ކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާމަށްޓަ(ދިރިއުޅު 21/2021މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .1 ފު ތަޢާރު

 ) ވަނަ ނަންބަރުގ6ެވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 49ވަނަ މާއްދާއާއި،  47ޤާނޫނު) ގެ 

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.އިލައިދަށުން އެކުލަވަ

އްޔަށްދިނުމުގަިއ "ޯބޑިންގ ހައުސްގެގޮތުގައި ތަްނތަން ކު ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

 ބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.ލުތަކާސޫއު އްޞަޚާޢަމަލުކުރާނެ 

ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ގޮތުގައި ތަންތަން ކުއްޔަށް ސަދަކީ، ބޯޑިންގ ހައުސްގެގުމި ގަވާއިދުގެ މަ .2 ސަދު ގު މަ

 އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ. ޚާއްޞަ

ބޯޑިްނގ ހަުއސް 

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  47ޤާޫނނުގެ  ،ބޯޑިންގ ހައުސްގެ ގޮތުގައި ތަންތަން ހިންޭގނީ .3

 ރީކޮށްގެންނެވެ.  ގޮތަށް އެފަދަ ތަްނތަން ރަޖިސްޓަބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ިމ ގަވާއިދާ އެއް

ރަިޖސްޓަރީ ކުރުަމށް 

 ޅުން ހެހުށަ

   ،ނަމަ ސީޓީއެއްގައި ،ތަން ބޯޑިންގ ހައުސްއެއްގެ ގޮތުގައި ކުއްޔަށްދޭން ބޭނުންވާ (ހ) .4

ޅައި ރަޖިސްޓަރީ ހަނަމަ ރަށު ކައުންސިލަށް ހުށަ އުންސިލަށް އަދި ރަށެއްގައިކަ ޓީސި

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ހައުސްއެއްގެ ގޮތުގައި  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޯޑިންގ މި މާއްދާގެ (ހ) އާ (ށ)  

 ގައިވާ ފޯމުންނެވެ. 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ޅާނީހައެދި ހުށަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް

ގ ހަުއސްެއްއގައި ބޯޑިން 

ހުންނަންެޖހޭނެ ައސާސީ 

 މިންަގނޑުަތއް 

ތިރީގަިއ  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބޯޑިންގ ަހއުސްއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ތަންަތނުގައި .5

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް ހުންނަންާވނެއެވެ.
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 ނިދޭނެ އިންތިޒާމު  ،ފެންވަރައި ،ނާކޮށްޚާތަުނގައި ފާ އެ ،ނަމަ ވަކި ކޮޓަރިއެއް (ހ)   

 ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.

      އެ ތަނުގައި ހުންނަ ކޮންމެ  ،ގެއެއް ނުވަތަ އެޕާޓްމެންޓެއް އެއްކޮށް ނަމަ (ށ)   

 ނާ ހުންނަްނވާނެއެވެ.ޚާ(އެކެއް) ފާ 1މަދުވެެގން  ،ކޮޓަރިއަކަށް އް)ދޭ( 2

 ގޮތަށެވެ. ކުރާވައި ދައުރު ،ކޮޓަރި ހުންނަންވާނީ  (ނ)   

ކޮަޓރީގެ ބޮޑުމިނުން  ،ތިއްބުުމގެ ހުއްދަ ދޭނެ އަދަދަކީ ކޮޓަރިއެއްގައި މީހުން ބޭ  (ރ)   

 (ފަންސަވީސް) އަކަފޫޓަކަށް މީހެއްގެ ނިސްބަތުްނނެވެ. 25ކޮންމެ 

 ކޮްނމެ މީހަކަށް ވަކީން އެނދެއް ހުްނނަންވާނެއެވެ. ،ޓަކައި ކޮޓަރީގައި ނިދުމަށް (ބ)   

ޓަކައި ތަޅުލެވޭ ކަބަޑެއް  ޓަރީގައި ކޮންމެ މީހަުކ ބޭނުންކުރުމަށްކޮ (ޅ)   

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ސޮކެޓް  ކަރަންޓުގޮަތށް ވަކިން  ކޮޓަރީގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ (ކ)   

 ފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.ށްހަރުކޮ

ފައި ށް.ސީ) ހަރުކޮރކަންޑިޝަން (އޭއިލެކްޓްރިކް ފަންކާ ނުވަތަ އެއަ ކޮޓަރީގައި (އ)   

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

     ،ބޯޑިންގ ހައުސްއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ ތަނަށް ުނވަތަ ކޮޓަރިއަށް (ވ)   

މެވޭނެ ކުނު ވަދެފަސޭހައިން ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް  އެ

ރުން ދަށުގެ އަހަ) (އަށާރަ 18އޮންަންނވާނެއެވެ. ނަމަވެސް  ހަމަޖެހިފައި އިންތިޒާމު

ިއ، ބޯޑިންގ ހައުސް ފަރާތާ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރި އެ ،މަލުކުރާނީ ޢަކުދިންނަމަ 

 ހިންގާ ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށެވެ.

 ،ނަމަ ހައުސްއެއް ން ބައިތިއްބާ ބޯޑިންގދަށުގެ ކުދީ އަހަރުން(އަށާރަ)  18 (މ)   

ތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ފަދައިން ތަނުެގ އުގެ ރައްކަފަރާތްތަކު އި ދިރިއުޅޭތަނުގަ

 އިމުވެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ޤާރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް ސެކިއު

 ކައްކާ ކައިބޮއި ،ރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ތަނުގައި ޑިންގ ހައުސްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަބޯ (ފ)   

ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  އެހެނިހެންދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންާވ އަސާސީ  ،ހެދުމާއި

އެއްޗެހި ދޮވެ އިސްތިރިކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.
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ވަނަ  5މި ގަވާއިދުގެ  ،ބޯޑިންގ ހައުސްއެއްގެ ގޮތުގައި ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދޭންވާނީ .6 ރީ ބޯޑިްނގ ހަުއސްގެ ރަިޖސްޓަ

 ކަންކަން ފުރިހަމަވާ  އެ ،ށްފައިވާ ކަންކަން ކައުންސިލުން ބެލުަމްށފަހުމާއްދާގައި ބަޔާންކޮ

 ކަންކަން ހިަމަނންވާނެއެވެ. އަންނަނިވި ،ަގއިއިހުއްދަ ނަމައެވެ. މިގޮތުން ދޭ

 .ތިއްބޭނެ އަދަދުކޮޓަރިއެއްގައި މީހުން ބޭ (ހ)  

 .ދެވޭ މުއްދަތު ގުމުގެ ހުއްދަބޯޑިންގ ހައުސް ހިން (ށ)  

 .ބޭނެ ީމހުންގެ ޖިންސާއި އުމުރުބޭތިއް (ނ)  

 .ރިކަންހު ހަމަޖެހިފައި ދޮވެ އިސްތިރިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުއެއްޗެހި  ،ކައިބޮއި ،އިކައްކަ (ރ)  

ބޯޑިްނގ ހަުއސްަގއި މީުހން 

 ބޭތިްއބުން 

ބޭތިއްބޭީނ ގައި ކުއްޔަށް މީހުން އެއް ދީފައިވާ ބޯޑިންގ ހައުސް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް  .7

 ންނެވެ.މަތީ ލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެސޫތިރީގައިވާ އު ،ކުދިން ބޭތިްއބޭނީ ނުވަތަ

 ހިންގާ އިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޯޑިންގ ހައުސްގައި ބައިިތއްބާ ފަރާތްތަކާ 47ޤާނޫނުގެ  (ހ)  

 އެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.ފަރާތާ

އަންހެްނ  ،ން ނުވަތަ މީހުން ބައިތިއްބަންވާނީ ގެ ކުދީބޯޑިންގ ހައުސްއެއްގައި ދެ ޖިންސު (ށ)  

 ވަކި ކޮޓަރިަތކުގައެވެ.، ފިރިހެން ވަކިކޮށް

ން ބައިތިއްބާ ކުޑަކުދީ ،ނަމަވެސް ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް 7މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)  

ކައި ޓަ އެކަމަށް ،ކުއްޖަކު ބެހެއްޓޭނީ ނުވާ އަހަރު(އަށާރަ)  18 ބޯޑިންގ ހައުސްއެއްގައި

ގައި ހުންނަ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއާ ހައުސް ގބޯޑިންގ ހައުސް ހިންގާ ފަރާތާއި ބޯޑިން

 އެއްގޮތަށެވެ. ސްވުމާއެ އެއްބަ ،ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި

ދެމެދު ހެޭދ  ފަރާތާ ބޯޑިންގ ހައުސް ިހންގާ ،ބޯޑިންގ ހައުސްގައި ބައިތިއްބާ ފަރާތްތަކާއި (ރ)  

ކަންކަން އި މެހަންމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެވަނަ  15ޤާނޫނުގެ  ،އެއްބަސްވުމުގައި

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ދެމެދު ހެޭދ  ފަރާތާ ބޯޑިންގ ހައުސްގައި ބައިތިއްބާ ފަރާތްތަކާއި ބޯޑިންގ ހައުސް ިހންގާ (ބ)  

ކަމެއް  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް 16ޤާނޫނުގެ  ،އެއްބަސްވުމުގައި

 ނުވާނެއެވެ. ނައިގެންހިމަ

ބޯޑިންގ ހައުސް  ،ިތއްބުމަށް ހަދާ އެްއބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި މީހުން ބޭ ބޯޑިންގ ހައުސް (ޅ)  

 ނުވާެނއެވެ. ވެގެންރު އިތުރުދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ުމއްދަތަށްވުހިންގުމަށް 
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 ކައުންސިލްތަކުން އަދާކުރަންވާނެއެވެ.އަންނަނިިވ ޒިންމާތައް  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން .8 ކައުންސިލްތަުކގެ ޒިްނމާ 

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި (ހ)  

ޒިންމާތަކުގެ ގޮތުގައި  ފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި ކައުންސިލްތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭއިލައިއެކުލަވަ

  ތަންީފޛުކުރުން.ންމަތީ ގޮތުގެ ފައިވާ ކަންކަން އެއިކަނޑައަޅަ

 ،ލޫމާތުޢުއިާވ މީހުންގެ މަފައިން ބޯޑިންގ ހައުސްގައި ބައިތިއްބަމި ގަވާއިދުގެ ދަށު (ށ)  

   ބޯޑިންގ ހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް އަންގާތާ، ރަސްމީ 

ޓަކައި  ށްދިރިއުޅުމަ( R-23/2022، ގަވާއިދު ނަންބަރު ގައި(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭ 3

) ގަިއ ނވަަނ މާއްދާގެ ( 12ގެ  )މު ގަވާއިދުންދިނުމާބެޭހ އާ ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށް

 ން ިމނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން.މަތީބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 

 ތަރެއް ބެލެހެއްޓުން.ފަރާތްތަކުގެ އަދާހަމަ ދަފު ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ (ނ)  

ދީފައިވާކަން ކައުންސިލަށް އެންގުމުގައި  ން ކުއްޔަށްމަތީ ޮގތުގެ  (ށ) ގައިވާގެ އްދާމާމި  (ރ)  

 މުކުރަންވާނެއެވެ.ންލައި އާއިއެކުލަވަގޮތުގެ އުސޫލު ކައުންސިލުން  ޢަމަލުކުރާނެ

ރީ ބޯޑިްނގ ހަުއސް ރަިޖސްޓަ

ކުރުމަށް ެއދި ހުށަަހޅާ 

 ފަރާތުގެ ިޒންމާަތއް 

ތިރީގަިއ  ،ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ރީސް ރަޖިސްޓަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބޯޑިންގ ހައު .9

 ފައިވާ ކަންކަން ކުރަްނވާނެއެވެ.ބަޔާންކޮށް

އެ ފޯމާއެކު  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފޯމާއި 4މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  

ކުރުމަށް  ރީގ ހައުސްއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަބޯޑިން، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު

 ކައުންސިލަށް އެދި ހުށަހެޅުން.

ކުރުމަށް އެދޭ ތަން އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމަްށ  ރީގ ހައުސްއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަބޯޑިން (ށ)  

 ކައުންސިލަށް އެއްބާރުލުންދީ އެީހތެރިވެދިނުން.

) ދުވަހުގެ (ދިހައެއް 10ބޯޑިންގ ހައުސްގައި މީހަކު ބެެހއްޓުމަށް ދެފަރާތުން ސޮއިކުރާތާ  (ނ)  

 ހިއްސާކުރުން. އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާތެރޭގައި 

ރީ ކޮށްދިނުމުން،  ގޮތުގައި ކައުންސިލުން ރަިޖސްޓަބޯޑިންގ ހައުސްއެއްގެ (ރ)  

ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  ޤާނޫނާއި އެ ،ރީކޮށްދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިރަޖިސްޓަ

 މަލުކުރުން. ޢަ ގޮތަށްފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްއިލައިއެކުލަވަ

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި (ބ)  

އަސާސީ  ށްފައިވާާކއި، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮފައިވާ ގަވާއިދުތައިލައިއެކުލަވަ
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 މިންގަނޑުތައް، ކުއްޔަށް ދީފައިާވ ތަނުގައި ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

ފަރާތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޑިންގ ހައުސްގައި މީހަކު ބެހެއްޓުމަށް ދެބޯ (ޅ)  

 މަލުކުރުން.ޢަ

ވިފައިވަނީ އެއްމެދު އިމާރާތުގައި ހިމެޭނ ކޮށްދެ ރީގޮތުގައި ރަޖިސްޓަގެ ބޯޑިންގ ހައުސްއެއް (ކ)  

ގުޅޭނެ  ، މަޢުލޫމާތާއިނަމަ، ބޯޑިންގ ހައުްސގައި ބައިތިއްބާ ފަރާތްތަކުގެ ފުިރހަމަ ޔުނިޓެއް

 .މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާ ހިއްސާކުރުން ހާއި،އެޑްރެ އީމެއިލް ،ބަރާއި ންނަފޯނު 

އްލުކޮށްދިނުމަްށ ޙައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުާވތައް ފައިބޯޑިންގ ހައުސްގައި ބައިތިްއބަ  (އ)  

 މަސައްކަތްކުރުން.

ރީ ނުކޮށް ބޯިޑންގ ރަިޖސްޓަ

ދު ހައުސް ހިްނގާ ފަރާތްތަާކމެ

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

 ރީނުކޮށް ހިންގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  ދަށުން ބޯޑިންގ ަހއުސް ރަޖިސްޓަމި ގަވާއިދުގެ (ހ) .10

ރީ ނުކޮށް ބޯޑިންގ ހައުސް ހިންގާކަމުގެ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ރަޖިސްޓަ (ށ)  

     ، ާޤނޫނާއި ކައުންސިލަށް ލިބިއްޖެނަަމ، ެއފަދަ ތަްނތަން ބަލައި ފާްސކުރުމަށްފަހު

ޮގތުގެ މަތީން ބޯޑިންގ ހައުސް  ފައިާވ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާއިޤާނޫނުގެ ަދށުން ަހދަ އެ

ލުމަށް އެންގުމާއި،  އިކުރުމަށް އެންގުމާއި، ބޯޑިންގ ހައުސް ިހންގުން ުހއްޓަ ރީރަޖިސްޓަ

ވެއެވެ. އަދި ކަމާބެހޭ ކައުންސިލަށް ލިބިގެން ،ޅުމުގެ ބާރުހެ ތަށް ހުށަޢަމައްސަލަ ޝަރީ އެ

 .ކުރެވޭނެއެވެ ޖޫރިމަނާގޮތުގެ މަތީްނ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 14މި ގަވާއިދުގެ 

ރީ  ބޯޑިްނގ ހަުއސްގެ ރަިޖސްޓަ

 ކުރުން ޠިލުއައުުކރުާމއި ބާ

 ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތުން ރީރަޖިސްޓަ  ،ލުކޮށްދިނުމަްށ އެދިޠިރީ ބާ ބޯޑިންގ ހައުސްގެ ރަޖިސްޓަ (ހ) .11

ކޮށް ކައުންސިލުން ބަލަހައްާޓ ޠިލުރީ ބާކަމާބެހޭ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން، ރަޖިސްޓަ

 ތަރުން އުނިކުރަންވާނެއެވެ. ދަފު

ރީ  ހަމަވުމުގެ ކުރީން، އެ ރަޖިސްޓަރީގެ މުއްދަތުއިދުގެ ދަށުްނ ދީފައިވާ ަރޖިސްޓަމި ގަވާ (ށ)  

އެ ފަރާތަކަށް  އައުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،ށް ހުށަހަޅައި، ކަމާބެހޭ ކައުންސިލަ ،އައުކުރުމަށް

 ވީއެވެ.ޠިލުރީ ބާދީފައިވާ ރަޖިސްޓަ

ރީ ތަނެއް، ރަޖިސްޓަ ރީކޮށްގެން ހިންގާ ގ ހައުސްއެއްގެ ގޮތުަގއި ރަޖިސްޓަބޯޑިން (ނ)  

ފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުަމށްފަހު ރަޖިސްޓަރީ އައުނުކޮްށ ބޯޑިންގ ހައުސްއެއްގެ ށްދޫކޮ

ވަނަ މާއްދާގައި  14މި ގަވާއިދުގެ  ،އުންސިލަްށ ސާބިތުވެއްޖެނަމަގޮތުގައި ހިންގާކަން ކަ

 އެވެ. ނެކުރެވޭ މަނާކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޫޖރިބަޔާން
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ފައިވާ ތަނެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ ދީ ހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަބޯޑިންގ  (ރ)  

ތަނެއްގައި  އެ ުދމަތްތައްުހންނަންޖެހޭ ޚި ިމނުން ލިބެންމަދުއެންމެ  ،މިންގަނޑުތަކާއި

ޅުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ކައުންސިލުން އަންގާ މުއްދަތުގެ ގަނފުރިހަމަ ނުވާނަމަ، އެކަން ރަ

ކުރުމުގެ ޠިލުކަްށ ދޫކޮށްފަިއވާ ހުއްދަ ބާ ތެރޭގައި އެކަން ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ތަނަ

 އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޚިލާފު  މަލުކުރެވެުމންދާ ގަވާއިދުތަކާޢަ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއިދިވެހިރާއްޖޭ (ބ)  

ބެހޭ ކައުންސިލަށް ކަމާ ،ނގާކަން ނުވަަތ ހިނގިކަން ކަމެއް ތަނުގައި ހި  އެއްވެސް

ފައިވާ ހުއްދަ ވަގުތުން ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ށްވެއްޖެނަމަ، އެ ތަނަކަްށ ދޫކޮސާބިތު

 އެވެ.ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެ

ކައުންސިލުން ޯފރުކޮށްދޭ 

 ނެުގން  ޚިުދމަތަށް ފީެއއް

މި ގަވާއިދުގެ  ،ށްކުރުމުގައި ކައުންސިލްތަކުން ދެމުންގެްނދާ ޚިދުމަތަޛު މި ގަވާއިދު ތަންފީ .12

ގެ ރޭޓުން ރީލާ(އެކެއް)  0.1ތަނުގެ އަކަފޫޓަކަށް  ބޭނުމަށް ކައުންސިލުތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރާ

 ވެ.ފީއެއް ނެގިދާނެއެ

 ،ތަރު ބެލެެހއްޓުާމއިދަފު

 މުކުުރން ން ލޫމާތު އާޢުމަ

 ،ތަރުދީފައިވާ ބޯޑިންގ ހައުސްތަކުގެ ދަފު ރީކޮށް، ކުއްޔަށްމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަ .13

 ލްތަކުން ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ.ން ކައުންސިމަތީ  އަންނަނިވި ގޮތުގެ

          ،ކައުންސިލުން ނަަމ ރަށު އިރަށެއްގަ ،ކަުއންސިލުން ސިޓީ ،ނަމަ ސިޓީއެއް )ހ(  

 ކައުންސިލުން ބޯޑިންގ ހަުއސްއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ ތަންަތނުގެ ލިސްޓު އެ

 ތަރެއް ބަލަހަްއޓަންާވނެއެވެ. ހިމޭނޭ ދަފު

ދަށުން ކައުންސިލްތަކުްނ   ބެހޭ ޤާނޫނު" ގެކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާ"ދިރިއުޅުމަށްޓަ )ށ(  

ެގ އިންޓަރނެޓު ،ތަރުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ ތަންތަނުގެ ދަފުއެއްޑިންގ ހައުސްބޯ

ގެ ކުރިން  2022 މޭ 18 ،ިއންތިޒާމު  ފަސޭހައިން ފެންނާނޭންމުކޮށްއާޒަރީޢާއިން 

 މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

ޖޫރިަމނާ ކުރުާމއި ައދަބު 

 ކަނޑަެއޅުން 

 ކުރެވޭނެއެވެ. އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ މަީތން ޫޖރިމަނާ ،އްމި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަ .14

 .ރުފިޔާ )(އެއްހާސް -/1,000 ،ނަމަ މަފަހަރުތަލާފުވާ ފުރަޚި (ހ)  

 .ރުފިޔާ )(ތިންހާސް -/3,000ތަކުރާރުވާ ކޮންމެފަހަރަކު  (ށ)  

ގައި މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުފަށާނީ،  ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންގަމި  (ހ) .15 ފެށުން  ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ.ޢުޝާއި



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-26/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                34  އަދަުދ:                 51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

9 

   ގެ ޮގތުގައި ހިންގާ ތަންަތން، އެއްމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށއިރު، ބޯޑިންގ ހައުސް (ށ)  

ގެ ގޮތުގައި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އެއްން ބޯޑިންގ ހައުސްމަތީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ

ސިޓީ އެ ސިޓީއެއްގެ  ، ނަމައެއްގައިކުރިން، ސިޓީ ދުވަުހގެއް) މަސް(ދޭ 2 ހޯދުމަށް

 ވެ.ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެ އެ ،ނަމަ ކައުންސިލަށް އަދި ރަށެއްގައި

ން ހުަށހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާމެުދ ކައުންސިލުން ރަސްމީ މަތީ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިާވ ގޮތުގެ (ނ)  

 އެކަން އަންަގންވާނެއެވެ. ފައިހުގެ ތެރޭގައި ޮގތެއް ނިންމައި(ހަތެއް) ދުވަ 7

ތިރީގައި  ،ައންނަނިވި ޢިބާރާްތތަކާއި ލަުފޒުތައް މާނަކުރާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް .16 މާނަކުރުން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެެވ. 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7 ރުޤާނޫނު ނަްނބަ ،ވަނީއެ "ކައުންސިލްތައް" ކަމަށް ބުނެަފއި (ހ)  

    ށްފައިވާ ންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮލުން ހިޞޫޒީ އުއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ

 ހިމެނޭ އްސިޓީ ކައުންސިލްތަ ،އަތޮުޅ ކައުންސިލްތަކާއި ،ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި

 ގޮތުންނެވެ.

އަދި ވާ ވަކި އަގަކަށް، "ބޯޑިންގ ހައުސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަނޑައެޅިފައި (ށ)  

ގޮތަށް ހުރުމާއި،  މުއްދަތަކަށް، ގޭގެ އާންމު ތަންތަން ބޭނުްނކުރެވޭވކި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 ދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ގެއަކަށެވެ.ޚިއެހެނިހެން ކެއިންބުއިމާއި ދިރިއުޅުމަށް ބޭުނންވާ އަސާސީ 

ންނާއި، ަޝރުޢީ ބަދަލުވެރީ ބަފައިްނނާއި،"ބެލެނިވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައިން (ނ)  

    ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިކަމާ  ،ންނާއިވެރީ ޤާނޫނީ ބެލެނި ،ޙަޟާނަތު ލިބިފައިވާ ފަރާތާއި

އި، ޙަޟާނަތު ލިިބފައިވާ ންނާ ނަށެވެ. ޝަރުޢީ ބަަދލުވެރީން ތިޭބ މީހުއެ ވަގުތަކު ހަވާލުވެ

(ޢާއިލާއާބެހޭ  4/2000ން މާނަކުރާނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރީ  ،ފަރާތާއި

 އެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ،ޤާނޫނު) އާއި

ބެހޭ ޤާޫނނު" ކަމަްށ ކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިުނމާ"ޤާނޫނު" ނުވަަތ "ދިރިއުޅުމަށްޓަ (ރ)  

  ހޭ ބެކައި ގޯތިގެޮދރު ކުއްޔަށްދިނުމާ(ދިރިއުޅުމަށްޓަ 2021/21 ،ބުނެފައި އެވަނީ 

 ޤާނޫނު) އަށެވެ.

 33/2021"މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން" ަކމަށް ބުެނފައި އެވަނީ، ޤާނޫުނ ނަންބަުރ  (ބ)  

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މާނައަށެވެ. 16(އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

__________________________ 
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1ޖަދުވަލު   

  .................................................:ނަންަބރު ފޯމު

 

 އެދޭ ފޯމު  ބޯޑިންގ ހައުސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ޓަކައި  ދިރިއުޅުމަށް 

 

 ލޫމާތު ޢު އެދޭ ތަނުގެ މަ  ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ބޯޑިންގ ހައުސްއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް  -1

  އެޕާޓްމަންޓް ނަްނބަރު:  ނަން:

 ރަިޖސްޓަރީ ނަްނބަރު:
  ފަންގިފިލާ: 

 ތޮޅު / ސިޓީ:އަ
  މަގު: 

 ން):ޓުބޮޑުިމން (އަކަފޫ
  ރަށް / އަަވށް: 

 ގެ އަަދދު:ނާ ޚާފާ
  ކޮޓަރީގެ ައދަދު: 

ބޯޑިްނގ ހަުއސްެއްއގެ 

ގޮތުަގއި ަރޖިސްަޓރީ 

ކުރުމަށް ެއދޭ ތަނުން 

 ދެޭވނެ ޚިުދމަތްަތއް:

 ________________ :ުކައްކައި ކަިއބޮއި ެހދުުމގެ ިޚދުމަްތ (އިތުރު ތަފުސީލ(________________ 

 (_____________________________________ :ުއިުތރު ތަފުސީލ) ްއެއްޗެހި ދޮުވުމގެ ޚިުދމަތ 

 .................................................................................................................. ްއެހެނިހެނ..... 

 ލޫމާތު ޢު އެދޭ ފަރާތުގެ މަ ކުރުމަށް  ރީ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަ  ހައުސްއެއްގެ  ބޯޑިންގ ޓަކައި  ދިރިއުޅުމަށް  -2

ގެ ެއއް ބޯޑިްނގ ހަުއސް

ގޮތުަގއި ަރޖިސްަޓރީ 

 :ެއދޭ ފަރާތަކީ ކުރުމަށް

  ްވެރިަފރާތ 

 ުުކރާ ފަރާެތއް ވެރިަފރާތުން ައއްޔަނ 

  ޯއެއް ކުންފުންޏެްއ/ޕަރޓްަނރޝިެޕއް/ެއްނޖީއ 

  ދާިއމީ އެްޑރެސް:

ިރއުޅޭ ދި  މިހާރު

 އެޑްެރސް:

 

  ނަންަބރު: ފޯނު  ފުރިހަމަ ނަްނ:

ކާޑު  ދ.ރ.އ.

 ނަންަބރު:
  އީެމއިލް އެްޑރެސް: 

 އިޤްރާރު  -3

 ، ަނމަކަމަށް ސާބިުތެވއްޖެށަހަޅާ ލިޔެކިުޔންތައް ތެުދނޫންފޯާމއެކު ހު ،އި ތެދު މަޢުލޫމާެތވެ. މި ފޯުމގަިއވާ މަޢުލޫމާތާ ،ދީަފިއވާ މަޢުލޫާމތަކީ ުހރެންމި ފޯމުަގއި އަ

ަފިއވާ ނިންމުން ވެސް ބާޠިލުކުރެވޭެނެއވެ. އަދި ދޮގު މަޢުޫލމާތު ދީަފއިާވ އިިނންމަ ،މި ޯފމުަގިއވާ މަޢުލޫމާުތގެ ަމއްޗަށް ުބރަވެ ،މި ފޯމު ބާޠިލުކުރުާމއެކު

 މަްއސަލައާ ުގިޅގެން ާޤނޫނީޮގތުން ައަޅންޖެހޭ ފިޔަަވޅު ެއޅުމަށް ކަާމބެހޭ ފަރާަތށް ފޮނުވޭެނއެވެ.

  ސޮއި:  :ނަން
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 ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް -4

 ިެތއްކަން ައންަގއިދޭ ކާުޑގެ ކޮޕީިދވެހި ަރއްޔި ަރޖިސްަޓރީކުުރމަށް އެދޭ ފަރާުތގެ ގޮުތގައި ަހުއސްެއއްގެ ބޯިޑންގ ދިިރއުުޅމަށް ޓަކައ 

 ްެއދޭ ފަރާތާ ެދެމދު ވެފަިއވާ ެއއްަބްސވުން  ޖިސްޓަރީ ކުުރމަށްޯބޑިްނގ ހަުއސް ރަ ނަމަ، ެވރިފަާރތާއި  ނޫން ެއހެން ފަރާެތއް ވެރިަފރާތ 

 ްރީގެ ކޮޕީ ަރޖިސްޓަ  ،ަނމަ ކުންފުންޏެްއ/ޕަރޓްަނރޝިެޕއް/ެއްނޖީޯއއެއ 

 ާއެދޭ ތަުނގެ ކުރެުހން  ރީުކރުމަށްަރޖިސްޓަ ގޮުތގައި ހަުއސްެއްއގެ ބޯޑިްނގގުޅޭ ަކއުންސިލުން ާފސްކޮށްަފއިވާ  ކަމ 

 ލޫމާތު ޢު އިތުރު މަ  -5

 ،ވަނަ ނަންބަުރަގއިވާ ަބއި ފުރިހަމަުކރަްނވާނީ 2ނަަމ، ފޯމުގެ  ގެ ފަރާތުން ކަމުަގއިވާެއއްއްޔާ ޢިކުންުފނި ނުވަތަ ޖަމް ،މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރަނީ )1(

ާމއި،          ުކންފުނީެގ ނަ ،އިކޮށްަފއިވާ ަބއިގަ ޞައްޚާ ޫލމާތުތައް ހިމަަނިއގެންެނވެ. ިމގޮތުްނ ފުރިހަމަ ނަން ޖެހުމަށް ޢުއްާޔގެ މަޢި ނުވަތަ ޖަމް ގެކުންފުނީ

 ރީ ަނންބަެރވެ.ރަިޖސްޓަ ގެކުންފުނީ  ނީަޖހާކޮށްފަިއވާ ަބިއގައި ޚާްއޞަނަންަބރު ޖެހުަމށް ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ 

     ތަންތަން  އާންމު ޭގގެ ،ށް ުމއްދަތަކަ ވާައދި ކަނޑަެއޅިފައި  ،އަގަކަށް ވަކި  ކަނަޑއެޅިަފއިވާ ،އެަވނީ ުބނެފައި ކަމަށް" ހައުސް ބޯޑިންގ") 2(

 .ެގއަކަެށވެ ޯފރުކޮށްދޭ ިޚދުމަތް ެއހެނިހެން ައސާސީ ބޭނުްނވާ ިދރިުއުޅމަށް ކެއިްނބުިއމާއި ،ހުުރާމއި  ބޭނުންުކރެވޭ ގޮތަށް

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ދޫކުރާ ސްލިޕް  ރީކުރުމަށް ރަޖިސްޓަ  ގޮތުގައި  ހައުސްއެއްގެ  ބޯޑިންގ -6

ވަނަ ނަންބަރުގައި ލިސްޓުކޮށް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް  4އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގެ  ރީ ކުރުމަށް އެދޭ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަބޯޑިންގ ހައުސްއެއްގެ 

 ހަގަކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންތައް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ އިދާރާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ފާ 

 :ރުނަްނބަ ގެކާޑު  ދ.ރ.އ. :ފަރާުތގެ ފުިރހަމަ ނަން ފޯމު ހުށަހަޅާ

 ެނވެ.ފޯމު ބަލަިއގަްތ އިދާާރއިން ،ުކރާނީމި ބައި ުފރިހަމަ

 :ނަްނބަރު  ގެފޯމު ފޯމު ބަލަިއގަތް ފަރާުތގެ ނަން:

 ސޮއި: އިާދރާގެ ރަްސމީ ތަްއގަނޑު: :ޚުމު ބަލަިއގަތް ތާރީ ފޯ

 


